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RELATÓRIO  

Visita a Cozinha Piloto em março de 2021 

 

 Em 10 de março de 2021, às 09h30min, foi realizada a primeira visita deste ano dos membros 

oficiais do CAE de Cruzeiro/SP, Sra. Vânia Ribeiro, Profª Cleide Matoso e  Profª Sueli Aparecida 

Henrique Togeiro, à Cozinha Piloto da Merenda Escolar Dona Olga de Almeida Lage. Foi 

constatado que a atual  situação do prédio é deteriorada,com um hall de entrada marcado por 

bolores em grande parte das paredes e teto, no local central da cozinha o teto  de madeira já 

completamente danificado e embolorado,   pisos e azulejos quebrados por todo local, observa-

se ainda que os mesmos não foram trocados durante longos anos de utilização, as pias onde se 

lavam alimentos e utensílios de cozinha demonstra degradação, faltando azulejos e muitos 

deles danificados, interruptores  quebrados, alguns deles aparecendo fiações internas e sem os 

respectivos espelhos. No escritório onde são realizados os trabalhos administrativos da 

Cozinha Piloto, pisos marcados pelas ferrugens de armários antigos de aço, um ambiente 

danificado, foi observado também que os locais onde se armazenam produtos de limpeza e 

alimentos estão prejudicados, demonstrando assim que a referida Cozinha Piloto está inapta a 

utilização para seu fim. 

    Há tempos este Conselho aponta a situação da infraestrutura física da Cozinha Piloto, bem 

como solicita ações de reforma, porém até o momento não foi constatado reparos na referida 

Cozinha, sendo assim este Conselho solicita sua interdição e apresentação de um cronograma 

de reparos e reforma. 

   Diante do exposto constata-se a necessidade de ações e soluções que contemplem 

urgentemente a adequação e o melhoramento do prédio onde se prima por um local seguro 

que produz a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Cruzeiro. 

Fotos foram tiradas e ficarão arquivadas caso haja necessidade. 

Sem mais para o momento finalizamos a visita e tomaremos as medidas necessárias de acordo 

com as atribuições deste Conselho. 

 


